
  
 
 
 
 

TITÃS, TORQUATO E NERUDA: A TEXTUALIDADE DA DESPEDIDA 

Angie Antunes (UFJF)1 
 

Resumo: Nas configurações da Mundialização da Cultura (2003), as mercadorias circulam 
como novos modos de conferir identidade, sobrepujando, por exemplo, as próprias identidades 
nacionais. A cultura rock flutua inadvertidamente nesta onda, alinhavando centros urbanos 
mundo a fora. Interessa-nos fazer emergir o discurso literário surpreendido no discurso do rock, 
especialmente o da banda brasileira Titãs. Esse encontro ocorre na música “Go back” (1988) e 

conta com três poemas, a saber: “Go back” (1971) e “andarandei” (1971), de Torquato Neto,  e 

“Farewell” (1923), de Pablo Neruda. Na medida em que a banda combina os três poemas, os 
versos de Torquato – “Só quero saber do que pode dar certo/Não tenho tempo a perder” –, se 
tornam o refrão e conclamam por novos ares. 
Palavras-chave: Cultura rock; Contemporâneo; Textualidade. 
 

 

“Palavras são iguais/Sendo diferentes”2 

 

A pós-modernidade abraça uma multiplicidade de discursos com suas 

respectivas estéticas em um pastiche repleto de referências. Seus discursos comportam 

signos pops, tradicionais da cultura de massa, populares e eruditos em linguagem 

normalmente acessível e informal, muitas das vezes, descontraída. Há uma leva 

significativa de artistas e produtores que trabalham com a ressignificação das obras ditas 

clássicas em anúncios, propagandas, filmes etc.. Mona Lisa pintada em 1503 por Leo da 

Vinci, por exemplo, parece onipresente, sempre acrescida de algum elemento – seja a 

língua de Albert Einstein ou a dos Rolling Stones –, de forma a atribuir-lhe uma nova 

leitura.  

A obra titânica não foge à regra. À sua sintaxe repleta de ditos populares e 

situações cotidianas, foram acrescidos elementos do cânone musical. Observa-se, no 

entanto, uma forte tendência do uso da intertextualidade explícita e significativa, na 

medida em que as obras citadas dialogam com aquelas nas quais estão inseridas. Do 

cinema, como vimos, temos citado na música “Bananas” (2001) um trecho da obra do 

cineasta brasileiro Glauber Rocha, Terra em transe (1967), que tornou-se referência no 

                                                           
1 Doutoranda pelo PPG Letras: Estudos Literários. Mestre pela mesma instituição. Graduada em Letras 
com habilitação em Língua Portuguesa e em Língua inglesa e suas respectivas literaturas pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Contato: antunesangie@gmail.com. 
2  Versos retirados da música “Palavras” (Õ blésq blom, 1989), da banda Titãs. 
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processo de redescobrimento da identidade brasileira ocorrido a partir da década de 

1960.  

Da pintura, duas obras de Leonardo da Vinci estampam a capa do álbum Cabeça 

Dinossauro (1986). Na capa e contracapa temos, respectivamente, os desenhos A 

expressão de um homem urrando e Cabeça grotesca. A estética do grotesco dialoga 

com a temática do álbum3, cujas faixas abordam questões sociais de forma crítica, com 

destaque para a faixa-título, “Polícia”, “Igreja”, “Estado violência” e “Família”.  

Õ blesq blom (1989) apresenta a magia (em oposição à racionalização do 

mundo) do discurso um tanto irresponsável que hoje chamamos de pós-moderno, 

especialmente no Brasil (lembrando as palavras de Michel Maffesoli, 20044). O título 

do álbum é a expressão equivalente aos “primeiros homens que andaram sobre a Terra” 

(MARMO, AZER, 2002, p. 172), na pretensa língua universal falada por Mauro e 

Quitéria. O casal de músicos de Recife nunca frequentou escola, nem de línguas, nem 

de música, mas afirmam cantar e tocar ritmos de qualquer nacionalidade (MAURO e 

QUITÉRIA, 2010). 

Titanomaquia (1993) já tem no título a referência à mitologia grega. Trata-se da 

guerra entre Cronos e Zeus pelo domínio do universo. A capa  foi elaborada pelo artista 

plástico brasileiro Fernando Zarif. Os exemplares da primeira tiragem deste álbum 

chegaram às lojas acondicionados em sacos de lixo pretos, segundo os próprios 

integrantes da banda (MARMO, AZER, 2002, p. 217) para fazer jus à crítica recebida 

pelo disco anterior, Tudo ao mesmo tempo agora (1991) com capa assinada pelo mesmo 

artista plástico a partir de imagens igualmente grotescas extraídas da Enciclopédia 

Barsa. As vísceras trazem a ideia da crueza do som desse álbum, que, na parte interna, 

possui imagens feitas a partir de radiografias dos membros da banda5.   

                                                           
3 Ver entrevista com Sérgio Brito - Titãs – arte na capa – Cabeça dinossauro (2015) 
4 O paradigma pós-moderno [ainda] está em elaboração. Não está acabado. [...] Considero o Brasil como 
um laboratório da pós-modernidade tanto quanto a Europa foi o grande laboratório da modernidade. [...] E 
acredito que este seja o desafio para os intelectuais brasileiros, isto é, não continuar a copiar os esquemas 
que vêm da Europa, mas, ao contrário, elaborar esta nova visão social. O Brasil tem todas as 
características do pós-moderno no mundo: é o verdadeiro laboratório da pós-modernidade. [...] o Brasil 
nunca foi moderno; ele sempre esteve além da modernidade. Ele copiou a modernidade, mas sempre foi 
pós-moderno. O brasileiro tem o jeitinho para encontrar o novo esquema. O jeitinho é encontrar o viés. O 
grande elemento da modernidade é o racionalismo enquanto o que está em jogo na pós-modernidade é o 
ser sensível (MAFFESOLI, 2004, p. 171-172). 
5 Ver documentário Titãs - Tudo ao mesmo tempo agora (1991). 
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A capa do álbum Nheengatu (2014) apresenta uma pintura do holandês Pieter 

Bruegel. Segue a explicação oficial da banda: 

 

Esta é a capa do novo disco, “NHEENGATU”, palavra indígena que significa 

Língua Geral, compilação que os jesuítas fizeram no século XVII dos 
diferentes dialetos indígenas brasileiros para que índios e portugueses se 
entendessem. 
Com arte e projeto do Sérgio Britto e design gráfico do André Rola, a pintura 
na capa de Pieter Bruegel retrata a Torre de Babel, um mito bíblico que fala 
de uma torre que os homens construíram para chegar ao céu, mas que foi 
destruída devido à falta de entendimento entre eles, que falavam línguas 
diferentes e não conseguiam se entender. 
A capa e o título apresentam um paradoxo interessante: uma torre que foi 
destruída pela falta de entendimento e uma língua que foi criada para 
favorecer o entendimento. Na tentativa de fazer uma foto instantânea do 
Brasil atual, as duas ideias se contrapõem bem: uma palavra (e uma 
linguagem) de entendimento para tentar explicar um mundo de 
desentendimento (TITÃS, 2014). 
 

A linguagem se afirma como questão crucial na obra titânica. Da mesma forma, 

a intertextualidade. A trilha sonora que inflama a plateia torna ainda mais explícita a sua 

relação com a literatura. “Dissertação do papa sobre o crime seguida de orgia”, do 

álbum Titanomaquia, contém uma intertextualidade explicita. O título da música é 

denominação da quarta parte do romance História de Juliette ou as prosperidades dos 

vícios, do Marquês de Sade, escrito em 1787. A enumeração das de atrocidades 

cometidas pelos seres humanos ressalta que matar faz parte da cultura de cada povo 

citado, seja por tradição, como os que matam os idosos enfermos, seja por punição 

imposta aos inimigos.  

No álbum Titãs (1984), tão embrionário que teve que ser diluído e revisto ao 

longo da carreira através de releituras de suas músicas, a faixa “Go back” aparece 

oficialmente pela primeira vez. Intertextualidade explícita, na medida em que se trata da 

musicalização do poema homônimo de Torquato Neto, escrito em 1971. Assim sendo, a 

composição é creditada ao Sergio Britto e ao Torquato Neto em todas as mídias do 

grupo.  

Nesse primeiro registro, o ritmo escolhido pela banda foi o reggae, acrescido de 

mixagem eletrônica, e a letra se restringia ao aproveitamento das duas primeiras estrofes 

do poema. Três pequenas alterações foram feitas pela banda: o verso “mas de repente a 

madrugada mudou” é dividido em dois, os versos “se passou/passou daqui pra melhor” 
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são reordenados e a segunda estrofe é repetida duas vezes, tornando-se o refrão da 

música. 

No texto comum à música e ao poema, a falta de entendimento entre o eu lírico e 

seu interlocutor transborda na diferenciação temporal em que vivem. Já não querem 

frequentar os mesmos lugares. Ambos estão insatisfeitos e não conseguem dialogar. 

Então, o eu lírico anuncia a mudança: foi de madrugada, sem qualquer precedente, que 

aquela viagem (amorosa e amigável, provavelmente) que faziam juntos terminou. E 

assim, na segunda estrofe (o refrão), o sujeito se dispõe para novas experiências.  

O poema segue com a terceira e última estrofe. Aqui o interlocutor busca o 

entendimento com o sujeito do discurso ao pedir para ir ao cinema, desejo mencionado 

anteriormente. O eu lírico insiste que não é possível, assumindo que o amor desvaneceu. 

Abaixo transcrevemos o poema de Torquato Neto: 

 

você me chama 
eu quero ir pro cinema 
você reclama 
meu coração não contenta 
você me ama 
mas de repente a madrugada mudou 
e certamente 
aquele trem já passou 
se passou 
passou daqui pra melhor, 
foi! 
 
Só quero saber 
do que pode dar certo 
não tenho tempo a perder 
 
você me pede 
quer ir pro cinema 
agora é tarde 
se nenhuma espécie 
de pedido 
eu escutar agora 
agora é tarde 
tempo perdido 
mas se você não mora, não morou 
é porque não tem ouvido 
que agora é tarde 
- eu tenho dito –  
o nosso amor michou 
(que pena) o nosso amor, amor 
e eu não estou a fim de ver cinema 
(que pena) 
(TORQUATO NETO, 1982, p. 400-401) 

 

6895



  
 
 
 
 

A estrutura de rimas da primeira estrofe demonstra a mudança no 

comportamento do eu lírico. Os quatro primeiros versos intercalam as rimas consoante -

ama e toante -ema/-enta, com a assonância das vogais /a/ (aberta) e /e/ (meia-fechada), 

sugerindo um diálogo senão alegre e harmonioso, ao menos aberto. Na medida em que 

as vogais das rimas se tornam mais fechadas – -ou (aguda, externa e interna) e -ente 

(interna) –, revela-se o fim da relação, acentuado tanto pela ausência de rimas nos dois 

últimos versos: “passou daqui pra melhor / foi!”, quanto pelo verbo monossilábico e no 

particípio que encerra a estrofe.  

Na terceira e última estrofe, o esquema rimático reflete o desacordo e a distância 

entre os ex-amantes, seja pela presença das rimas toantes – -ede/-écie, -ido/-ito, -ou/-or, 

-ema/-ena –, seja pela intercalação de vários versos entre aqueles de rimas consoantes 

(“mas se você não mora, não morou” e “o nosso amor michou”). De modo análogo, a 

repetição de “agora é tarde” (três vezes) e “(que pena)” (duas vezes) reitera e lamenta o 

término da relação amorosa. 

A alegria da mensagem de esperança da segunda estrofe, que desaparece na 

terceira estrofe e na lamentação final do poema, ganha força na música, já que é 

repetida várias vezes e inclusive a encerra, enfatizando os versos “só quero saber/do que 

pode dar certo”, pelos quais a música ficou conhecida.  

Essa mensagem esperançosa se repete no primeiro álbum ao vivo dos Titãs, Go 

back, de 1988. O poema musicado, além de emprestar título ao álbum, é registrado em 

duas novas versões, ambas no lado B do vinil. Na versão ao vivo, ameniza-se a batida 

reggae, enquanto, a performance vocal ganha em velocidade e o refrão enche-se de 

urgência. Já a faixa extra, intitulada “Go back remix”, apresenta percussão que começa 

lenta, mas logo é acrescida de outros elementos, até a entrada da melodia da música. O 

canto segue semelhante ao da versão ao vivo. Ainda em 1988, os Titãs gravaram o clipe 

de “Go back”, exibido na TV aberta.  A música tornou a aparecer na coletânea Titãs 84-

94 (1994). Nesses últimos quatro registros, o poema “andarandei”, também de autoria 

de Torquato Neto (1982), foi incorporado à música. O poema se destaca na música por 

não ser cantado, mas recitado. No registro escrito, foram acrescidos apenas o travessão 

indicativo de fala, as aspas e os pontos de exclamação.  

A priori, o tom grave do poema diminui a alegria dos versos esperançosos de 

“Go back”. Em “andarandei”, há um embate entre passado e presente. De um lado, 
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memória e história esfacelam o passado, do outro o país, a cidade e o amor já não 

respondem ao eu lírico. Então surge um sistema que busca o reconhecimento do espaço 

em que o sujeito habita, mas na impossibilidade de compreensão, a partida surge como 

alternativa, seguida imediatamente do convite para acompanhá-lo. 

  

não é o meu país 
é uma sombra que pende 
concreta 
do meu nariz em linha reta 
não é minha cidade 
é um sistema que invento 
me transforma 
e que acrescento 
à minha idade 
nem é o nosso amor 
é a memória que suja 
a história que enferruja 
o que passou 
não é você 
nem sou mais eu 
adeus meu bem 
adeus adeus 
você mudou, mudei também 
adeus amor adeus 
e vem 
(TORQUATO NETO, 1982, 404) 

 

A banda Titãs gravaria outra versão da música “Go back” em 1997. No processo 

de transposição do repertório punk/trash para uma roupagem que harmonizasse com as 

cordas e os metais de uma orquestra, foram muitos os convidados. Dentre eles, Fito 

Paez, músico e cineasta argentino, que compartilha os vocais com Sérgio Britto na 

performance da tradução de “Go back” para o espanhol. A estrutura da letra permanece 

a mesma, com o acréscimo do refrão de “Stir it up” (1978), de Bob Marley, que soa 

como uma homenagem ou um delírio oriundo da memória do desejo sexual, haja vista a 

sensualidade da música original. Quanto ao segundo poema, “andarandei” cede lugar a 

“Farewell” (1923), de Pablo Neruda. Vejamos a versão em espanhol de “Go back”: 

 

Aunque me llames 
Aunque vayamos al cine 
Aunque reclames 
Aunque ese amor no camine 
Aunque eran planes y hoy yo lo siento 
Si casi nada quedo 
Fue solo un cuento 
Fue nuestra historia de amor 

6897



  
 
 
 
 

Y no te voy a decir si fue lo mejor 
Pues 

 
Solo quiero saber lo que puede dar cierto 
No tengo tiempo a perder 
 
Aunque me llames 
Aunque vayamos al cine 
Aunque reclames 
Aunque ese amor no camine 
Aunque eran planes y hoy yo lo siento 
Si casi nada quedo 
Fue solo un cuento 
Fue nuestra historia de amor 
Y no te voy a decir si fue lo mejor 
Pues 
 
”Stir it up 
Little darling, stir it up 
Come on, come on, come on 
Come on and stir it up 
Little darling, stir it up 
Come on, Come on, Come on” 
 
“Ya no se encantarán mis ojos en tu ojos. 
Ya no se endulzará junto a ti mi dolor 
Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada 
Y hacia donde camines llevarás mi dolor 
Fui tuyo, fuiste mía. Qué más? Juntos hicimos 
Un recodo en la ruta donde el amor pasó 
Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te amé. 
Del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo 
Yo me voy. Estoy triste. Pero siempre estoy triste. 
Vengo desde tus brazos. No sé hacia donde voy. 
Desde tu corazón me dice adiós un niño 
y yo le digo adiós.” 
 
Solo quiero saber lo que puede dar cierto 
No tengo tiempo a perder6 
(“Go back”, 1997) 

 

                                                           
6 Mesmo que me chame/Mesmo que fossemos ao cinema/ Mesmo que você reclame/Mesmo que esse 
amor não continue/ Mesmo que fossem planos e hoje eu sinto isso/Se quase nada restou/Foi só uma 
história/foi nossa história de amor/E não vou lhe dizer se foi a melhor/Pois//Só quero saber do que pode 
dar certo/Não tenho tempo a perder// Mesmo que me chame/Mesmo que fossemos ao cinema/ Mesmo que 
você reclame/Mesmo que esse amor não continue/ Mesmo que fossem planos e hoje eu sinto isso/Se 
quase nada restou/Foi só uma história/foi nossa história de amor/E não vou lhe dizer se foi a 
melhor/Pois//Só quero saber do que pode dar certo/Não tenho tempo a perder// “Mexa-se/Querida, mexa-
se/Vamos lá, vamos lá, vamos lá/Venha e mexa/Queridinha, mexa/Vamos lá, vamos lá, vamos lá//“Meus 
olhos já não se encantarão em seus olhos/Minha dor já não se suavizará junto a você/Mas para onde eu for 
levarei o seu olhar/e onde você for levará a minha dor/Fui seu, você foi minha./O que mais? Juntos 
fizemos/uma curva na estrada por onde o amor passou./Fui seu, você foi minha. Você será de quem te 
ame./Daquele que colha em sua horta o que eu semeei/Vou embora. Estou triste. Mas eu sempre estou 
triste/Venho de seus braços. Não sei aonde vou./Desde que seu coração me disse adeus uma criança/e eu 
digo adeus.”//Só quero saber do que pode dar certo/Não tenho tempo a perder.  
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A penúltima estrofe desta versão de “Go back” é a parte quinta e mais eloquente 

do poema “Farewell”7, que vem delineando um amor vacilante. Enquanto na primeira 

parte o sujeito lírico confessa a expectativa de vivenciar o amor, na segunda recusa-se 

ao comprometimento por medo de sofrer. Na sequência, terceira e quarta partes, o poeta 

revela o amor que considera ideal: amor de marinheiro, que beija e parte. Por fim, seção 

cinco, a celebração do amor que vive o seu próprio tempo, sabendo inclusive quando 

partir. 

A partida se repete. “Go back” e “andarandei”, de Torquato Neto e “Farewell”, 

de Pablo Neruda se despedem. Deixam para trás o amor, reconhecendo o bom momento 

que viveram. Mas o passado não é o foco. Nos três poemas, a despedida não é o fim, 

mas a expectativa de recomeço. Abertura para possibilidades múltiplas, para vivências 

outras, para a experimentação. Assim, os tão celebrados versos, “Só quero saber/do que 

pode dar certo/não tenho tempo a perder”, ressoam esperançosos nos shows dos Titãs. 
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